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Projekt pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 
do udziału w projekcie realizowanym przez Powiat Suwalski / Ośrodek Wsparcia w Lipniaku pn.:  

„Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” 

WYPEŁNIAJĄ PRACOWNICY PROJEKTU 

Numer:  Data wpływu: 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ANKIETY NIEBIESKIM KOLOREM TUSZU W DŁUGOPISIE 

A. Dane uczestnika: 

1. Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

2. Imię 1…………………………………………….………………………..… Imię 2…………………………………………………………………..… 

3. Płeć:           Kobieta                       Mężczyzna    

4. Data urodzenia:   dzień……………miesiąc……….…..rok…………..…Miejsce urodzenia ….……………………………………. 

5. Wiek w chwili przystępowania do projektu…………… PESEL …………………………………………………………………………. 

6. Adres zameldowania: Ulica………………………………………………….…………….. nr domu…………… nr lokalu…….……… 

Kod ………-…………… Miejscowość……………………………...…. gmina................................ powiat……………..................... 

Województwo......................................................................... Obszar:              Miejski                       Wiejski                                                      

B. Dane kontaktowe: 

7. Adres korespondencyjny (nie wpisywać, jeśli taki sam jak w punkcie 6): 

Ulica…………………………………………………….……………………….. nr domu…………… nr lokalu………….. Kod ………-…………… 

Miejscowość…………………………... gmina............................. powiat……...................... województwo........................ 

8. Numer telefonu domowego……………………..…………. Numer telefonu komórkowego…………….……………………… 
  

9. Adres e-mail ………………………………………………………….@….…………………………………………………... 

C. Wykształcenie:  wyższe   pomaturalne    ponadgimnazjalne  gimnazjalne  podstawowe    brak                                                     

D. Opieka nad dzieckiem/dziećmi/osobą zależną: 

10. Opiekuję się dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną:       TAK         NIE   

F.  Oświadczam, że w chwili przystąpienia do projektu, posiadam status osoby:  

17. Bezrobotny:                       TAK    NIE       w tym osoba długotrwałe bezrobotna                        

18. Nieaktywny zawodowo:  TAK    NIE       w tym osoba ucząca się lub kształcąca                      

19. Zatrudniony:                      TAK    NIE        

G. Oświadczam, że w chwili przystąpienia do projektu: 

20. jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna                     TAK    NIE        

21. jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba poszukująca pracy         TAK    NIE        

Sytuacja zdrowotna – Niepełnosprawność w stopniu:         Umiarkowanym                                    Znacznym 

Symbol przyczyny niepełnosprawności: ……………...………..…… Data ważności orzeczenia ………………………………………  

Organ wydający orzeczenie: .…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Inne: ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej: 

Tak                                                      Nie                                     oczekuję na orzeczenie      
 

W załączeniu przedkładam: 
 kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
 oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia  
 inne _______________________________________________ 

 

Dane 
dodatkowe 

Rodzaj przyznanego 
wsparcia 

  szkolenia/ warsztaty/ kursy 
 wsparcie doradcy zawodowego 
 wsparcie psychologa 

Data rozpoczęcia 
udziału w projekcie 

 

Data zakończenia 
udziału w projekcie 

 
 

 
I) Wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Powiatu Suwalskiego / Ośrodka 
Wsparcia w Lipniaku pn.: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 
Miejscowość………………………………………, dnia……………………………      ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                   (podpis beneficjenta) 

II) Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 
101, z 2002 r., poz. 926).  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji i kontroli projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, z 2002 r., poz. 926). 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 
wrażliwych w zakresie stanu zdrowia i przebytych chorób. 

4. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniających mnie do udziału 
w projekcie.  

5. Oświadczam, że jestem świadom, iż złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

6. Oświadczam, że zgadzam się na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku i jego wykorzystanie przez 
Powiat Suwalski / Ośrodek Wsparcia w Lipniaku w celu promocji i reklamy projektów realizowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

 

Miejscowość………………………………………, dnia……………………………      ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                        (podpis beneficjenta) 

III) Pouczenie o odpowiedzialności karnej 
Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że 
dane przedstawione w formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i 
są zgodne z prawdą. Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
Miejscowość………………………………………, dnia……………………………      ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                          (podpis beneficjenta) 


